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Senhora Diretora, 
 
Em resposta à sua carta de 09 de maio de 2012, informamos que, por ocasião da 
celebração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, 3 de maio, a UNESCO no 
Brasil foi convidada pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) a dar 
uma colaboração técnica para a realização do Seminário Internacional de 
Liberdade de Imprensa, em São Paulo, nos dias 3 e 4 de maio. Nossa cooperação 
foi sugerir nomes de especialistas para as mesas e contribuir na relatoria técnica 
das discussões sobre liberdade de expressão, um dos temas relevantes de 
mandato da Organização na área de Comunicação & Informação. 

 
Esclarecemos que a definição dos patrocinadores e apoiadores do evento ficou a 
cargo do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), responsável pela sua 
organização, e que, em nenhum momento, a UNESCO foi consultada sobre a 
parceria firmada com a Souza Cruz. É preciso frisar que a UNESCO não teve 
ingerência sobre a escolha de empresas ou organizações de qualquer natureza 
que se associaram ao Seminário Internacional.  

 
Como agência do Sistema das Nações Unidas que promove a educação e os 
direitos humanos em todo o mundo, a UNESCO reconhece os impactos negativos 
da produção e do consumo do tabaco e, por isso, não celebra convênio ou acordo 
com a Souza Cruz nem com nenhuma empresa do ramo tabagista. Apoiamos e 
defendemos a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) e estamos à 
disposição para ajudar na sua implementação efetiva no Brasil em um esforço 
conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS).  

 
Agradecemos pelo alerta bastante oportuno feito pela Aliança de Controle do 
Tabagismo, que, certamente, servirá para que a UNESCO fique mais atenta aos 
parceiros institucionais dos eventos aos quais se associa. Reiteramos que a 
UNESCO evitará, de todas as formas, participar de eventos patrocinados pela 
indústria do tabaco, mantendo o princípio de não aceitar qualquer patrocínio ou 
financiamento oriundo do setor. 
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Colocamo-nos a inteiro dispor da Aliança de Controle do Tabagismo para 
aprofundar a discussão sobre o assunto e contribuir para a promoção de políticas 
públicas que auxiliem na redução da produção e do consumo do tabaco no Brasil. 

 
Atenciosamente, 

                       
 

       Lucien Muñoz 
       Representante da UNESCO no Brasil 

 
 
 
 
 
 
 

       Guilherme Canela 
Assessor Regional de Comunicação 
& Informação para o Mercosul 
(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai)  
e Chile da UNESCO 

  
 

 
 
 


